
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում առաջարկվող 
փոփոխությունները և լրացումները 

 
Հոդված 20. Հանձնաժողովի կազմավորման կարգը և անդամներին 

ներկայացվող պահանջները 
1. Հանձնաժողովը կազմված է յոթ անդամից` նախագահ և վեց անդամ: 

Հանձնաժողովի անդամների պաշտոնները  ինքնավար պաշտոններ են: 
 
2. Հանձնաժողովի նախագահին և մյուս անդամներին «Ազգային ժողովի 

կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով, նշանակում է 
Ազգային ժողովը`  հինգ տարի պաշտոնավարման ժամկետով, բացառությամբ 
Հանձնաժողովի առաջին կազմի անդամների նշանակման, ինչպես նաև սույն 
հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի: Նույն անձը չի կարող 
ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ պաշտոնավարման ամբողջ՝ հինգ տարի  
ժամկետով, նշանակվել Հանձնաժողովի նախագահ կամ անդամ: 

2.1. Հանձնաժողովի նախագահի թափուր պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու 
իրավունք ունի Կառավարությունը: Հանձնաժողովի մյուս անդամների թափուր 
պաշտոններում թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն հաջորդաբար՝ 
Կառավարությունը, Ազգային ժողովի կառավարող խմբակցությունը և Ազգային 
ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունը: 

2.2. Հանձնաժողովի նախագահի կամ անդամի թափուր պաշտոնում 
թեկնածուն առաջադրվում է Հանձնաժողովի նախագահի կամ անդամի 
լիազորությունները դադարելու մասին սույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մասով 
սահմանված կարգով տեղեկացվելուց, Հանձնաժողովի նախագահի կամ անդամի 
լիազորությունները դադարեցվելուց, ինչպես նաև Հանձնաժողովի նախագահ կամ 
անդամ նշանակելու մասին Ազգային ժողովի որոշումը չընդունվելուց հետո՝ 
մեկամսյա ժամկետում: Եթե Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությանը 
վերապահված Հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում սահմանված 
ժամկետում թեկնածու չի առաջադրվում, ապա Ազգային ժողովի կառավարող 
խմբակցությունն այդ պաշտոնում թեկնածու առաջադրում է մեկամսյա ժամկետում: 

2.3. Հանձնաժողովի նախագահի կամ անդամի թափուր պաշտոնում 
նշանակումը կատարվում է այդ պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու համար 
սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում: 

3. Հանձնաժողովի անդամ կարող է նշանակվել միայն Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, բարձրագույն կրթությամբ, առնվազն 
հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող (որից առնվազն երեք տարին` 
ստորաբաժանումների համակարգման գործառույթներով օժտված կամ 
ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում) և հայերենին տիրապետող 
յուրաքանչյուր ոք: Հանձնաժողովի անդամներից առնվազն մեկը պետք է ունենա 

Deleted: համարվում են 
քաղաքացիական 

Deleted: պաշտոններ

Deleted: ¶

Deleted: 2. Հանձնաժողովի 
նախագահին և մյուս անդամներին 
վարչապետի առաջարկությամբ, 
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 
Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանադրական օրենքով 
սահմանված կարգով, նշանակում է 
Ազգային ժողովը` 
պատգամավորների ընդհանուր թվի 
ձայների մեծամասնությամբ՝ հինգ 
տարի պաշտոնավարման 
ժամկետով, բացառությամբ սույն 
օրենքով նախատեսված դեպքերի: 
Հանձնաժողովի անդամի թափուր 
պաշտոն առաջանալու դեպքում 
Հանձնաժողովի նախագահը, իսկ 
նրա բացակայության կամ 
պաշտոնեական 
պարտականությունները կատարելու 
անհնարինության դեպքում՝ Օրենքի 
23-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
նախատեսված անձը, դիմում է 
վարչապետին` ներկայացնելով 
տվյալ պաշտոնի թեկնածուի համար 
անհրաժեշտ սույն հոդվածի 3-րդ 
մասով սահմանված պահանջները: 
Նույն անձը չի կարող ավելի քան 
երկու անգամ անընդմեջ 
պաշտոնավարման ամբողջ` հինգ 
տարի ժամկետով նշանակվել սույն 
օրենքով սահմանված կարգով 
ստեղծված Հանձնաժողովի անդամ:



բարձրագույն իրավաբանական, առնվազն մեկը` բարձրագույն տնտեսագիտական 
կրթություն: 

4. Հանձնաժողովի անդամը պաշտոնավարում է մինչև 65 տարին լրանալը: 
5. Հանձնաժողովի անդամները չեն կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ, զբաղեցնել իրենց կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն 
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, որևէ պաշտոն՝ 
առևտրային կազմակերպություններում կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, 
բացառությամբ գիտական, ստեղծագործական կամ մանկավարժական 
գործունեության: Հանձնաժողովի անդամն իր հրապարակային ելույթներում 
ցուցաբերում է քաղաքական զսպվածություն: 

6. Հանձնաժողովի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման 
կամ դադարեցման դեպքում Հանձնաժողովի անդամի նշանակման համար սույն 
հոդվածով սահմանված ընթացակարգով նշանակվում է Հանձնաժողովի նոր 
անդամ` պաշտոնավարման չլրացած ժամկետի մնացած ժամանակահատվածի 
համար: Եթե պաշտոնավարման մնացած ժամանակը պակաս է մեկ տարուց, ապա 
Հանձնաժողովի նոր անդամի պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում է հինգ 
տարի` գումարած մնացած ժամանակահատվածը: 

7. Այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվում 
Հանձնաժողովի անդամներից մեկը, ապա նա պաշտոնավարում է մինչև իր՝ որպես 
Հանձնաժողովի անդամի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը: Եթե 
պաշտոնավարման մնացած ժամանակը պակաս է մեկ տարուց, ապա 
Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում է հինգ 
տարի` գումարած մնացած ժամանակահատվածը: 

8. Հանձնաժողովի անդամ չի կարող նշանակվել այն անձը, որը` 
1) չի համապատասխանում սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

պահանջներին. 
2) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է անգործունակ 

կամ սահմանափակ գործունակ. 
3) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով դատապարտվել է 

դիտավորությամբ կատարած հանցագործության համար. 
4) օրենքով սահմանված կարգով զրկվել է որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու 

իրավունքից. 
5) ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկով 

նախատեսված՝ դատավորի նշանակմանը խոչընդոտող հիվանդություն: 
 
Հոդված 21. Հանձնաժողովի անդամների լիազորությունների դադարումը 

և դադարեցումը 
2. Հանձնաժողովի անդամի լիազորությունները դադարում են, եթե՝ 
1) լրացել է նրա պաշտոնավարման տարիքը. 

Deleted: 1. Հանձնաժողովի 
անդամի լիազորությունների 
ժամկետը լրանում է նրա 
նշանակման օրվան հաջորդող 
հինգերորդ տարվա նույն օրը, 
բացառությամբ սույն օրենքով 
նախատեսված դեպքերի:¶

Deleted: առավելագույն 



1.1) ավարտվել է նրա լիազորությունների ժամկետը.2) նա կորցրել է 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը կամ ձեռք է բերել այլ 
պետության քաղաքացիություն. 

  
գ) նա «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքով 

սահմանված կարգով հրաժարական է տվել. 
4) նա դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է 

անգործունակ, սահմանափակ գործունակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած. 
5) նրա նկատմամբ կայացվել է դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած 

մեղադրական դատավճիռ. 
6) նա մահացել է. 
7) նա օրենքով սահմանված կարգով զրկվել է որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու 

իրավունքից: 
3. Հանձնաժողովի անդամի լիազորությունները «Ազգային ժողովի 

կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով դադարեցվում են, 
եթե՝ 

1) նա պաշտոնավարման ընթացքում ձեռք է բերել Հանձնաժողովի անդամի 
լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդություն. 

2) նա երկարատև անաշխատունակության կամ այլ հարգելի պատճառով մեկ 
տարվա ընթացքում բացակայել է Հանձնաժողովի նիստերի առնվազն կեսից. 

3) նա մեկ տարվա ընթացքում ավելի քան երկու անգամ անհարգելի 
բացակայել է Հանձնաժողովի նիստերից. 

4) նա խախտել է Հանձնաժողովի անդամի անհամատեղելիության 
պահանջները. 

5) նա չի կատարել կամ ոչ պատշաճ է կատարել իր պաշտոնեական 
պարտականությունները. 

6) պաշտոնավարման ընթացքում պարզվել է, որ նա նշանակման պահին չի 
համապատասխանել Հանձնաժողովի անդամին ներկայացվող պահանջներին: 

 
4. Ազգային ժողովին հրաժարական ներկայացնելիս  Հանձնաժողովի անդամն 

անհապաղ տեղեկացնում է Հանձնաժողովի նախագահին, իսկ վարչապետի կամ 
Կառավարության առաջարկությամբ նշանակված Հանձնաժողովի անդամը՝ նաև 
վարչապետին: Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված այլ դեպքերում 
Հանձնաժողովի անդամի  լիազորությունները դադարելուց, ինչպես նաև  սույն 
հոդված 3-րդ մասով նախատեսված որևէ հիմք ի հայտ գալուց հետո՝ եռօրյա 
ժամկետում, Հանձնաժողովի նախագահը կամ սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված կարգով նրան փոխարինող Հանձնաժողովի անդամն այդ 
մասին տեղեկացնում է համապատասխանաբար վարչապետին և Ազգային ժողովի 
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նախագահին՝ միաժամանակ ներկայացնելով տվյալ պաշտոնում թեկնածուի համար 
անհրաժեշտ սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջները:  

 
Հոդված 23. Հանձնաժողովի նախագահը 
 1. Հանձնաժողովի նախագահը` 
ա) իր իրավասության շրջանակներում ներկայացնում է Հանձնաժողովը 

Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ պետություններում և միջազգային 
կազմակերպություններում. 

բ) ղեկավարում և համակարգում է Հանձնաժողովի բնականոն 
գործունեությունը, այդ նպատակով Հանձնաժողովի անդամներին և իր կողմից 
նշանակվող աշխատակիցներին տալիս է հանձնարարականներ, կատարում է 
աշխատանքային պարտականությունների բաշխում Հանձնաժողովի անդամների 
միջև. 

գ) (կետն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-257-Ն) 
դ) հրավիրում և նախագահում է Հանձնաժողովի նիստերը, հաստատում նիստի 

օրակարգը. 
ե) կազմակերպում է Հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումների 

կատարումը. 
 
զ) ստորագրում է Հանձնաժողովի որոշումները և նիստերի 

արձանագրությունները. 
է) հաստատում է Հանձնաժողովի աշխատակազմի հաuտիքացուցակը, 

Հանձնաժողովի անդամների և իր կողմից նշանակվող աշխատակիցների համար 
հանդես է գալիս որպես գործատուի ներկայացուցիչ, իր իրավասությունների 
սահմաններում աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում 
Հանձնաժողովի աշխատակազմի աշխատակիցներին, դատարանում հանդես է 
գալիս Հանձնաժողովի անունից, տալիս է Հանձնաժողովի անունից հանդես գալու 
լիազորագրեր, ընդունում է հրամաններ, ներառյալ` ստուգում, ուսումնասիրություն 
(այդ թվում` հսկիչ գնում) կամ դիտանցում իրականացնելու վերաբերյալ հրամաններ, 
իրականացնում է uույն օրենքով, այլ իրավական ակտերով և Հանձնաժողովի 
կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

2. Արձակուրդի կամ գործուղման դեպքում Հանձնաժողովի նախագահը 
Հանձնաժողովի անդամներից մեկին նշանակում է իրեն փոխարինող: Փոխարինող 
չնշանակելու, ինչպես նաև Հանձնաժողովի նախագահի ժամանակավոր 
անաշխատունակության, լիազորությունների դադարման կամ դադարեցման 
դեպքերում Հանձնաժողովի նախագահին փոխարինում է Հանձնաժողովի այն 
անդամը, որը պաշտոնում նշանակվելիս ստացել է առավել շատ ձայներ, իսկ 
ձայների հավասարության դեպքում` տարիքով ավագը: 
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